WORKSHOP – spolupráce mezi pražskými knihovnami
Praha, 30. května 2006
1) Známe se dostatečně?? Víme o sobě
navzájem? Co a kdo mi brání vědět něco o
knihovně přes ulici, náměstí, řeku???

•
•
•
•
•
•

2) Máme dostatečný prostor pro
spolupráci?? Co nás limituje a co naopak
nejsme schopni racionálně využít??

•
•
•
•
•

osobní kontakty jsou fajn, ale je to jen
bonus, přidaná hodnota
uživatelům je jedno, zda se známe,
vycházíme spolu nebo ne, chtějí službu,
informaci
nikdo mi nebrání vědět o tom, kdo o sobě
vědět dá, ale existuje spousta „ukrytých“,
utajených knihoven,
rozpadly se jednotlivé sítě, jejich
metodická centra, jak se orientovat
v roztříštěném světě
Praha je plná knihoven, služeb, ale kdo o
nich vlastně ví a co z toho má uživatel
pomůže nám další „portál“ jiný
„nástroj“???
prostor určitě máme
nemáme čas, resp. v menších knihovnách
si musí hodně zvážit čemu čas věnovat a
čemu ne
existuje vůle ke spolupráci
není ta deklarovaná vůle, chuť
spolupracovat jen naoko
existují minimálně dvě oblasti:
o koordinace a výměna informací
zaměřených přímo na uživatele
o služební/profesní kooperace a
koordinace

3) Je dostatečný prostor pro neformální
tok informací mezi námi??

ANO

4) Potřebujeme naši spolupráci
formalizovat nebo institucionalizovat?

ANO

5) Cítíte potřebu být koordinováni? Jaké
metody, nástroje jsme ještě schopni
akceptovat??

•
•
•

•

Národní knihovna ČR

mnoho portálů a diskusních konferencí
chybí nám metodické „kuchařky“, kdo je
má dělat??
chybí místo, kde by se soustředily
informace o formální
(institucionalizované) i neformální
spolupráci napříč sítěmi, obory, typy
knihoven, bez ohledu na jejich
zřizovatele
zase ten informační portál – perspektivní
je snad dynamická databáze (Wikepedia)

Pražská organizace SKIP

WORKSHOP – spolupráce mezi pražskými knihovnami
Praha, 30. května 2006
Opakovaná témata a diskutované metody:

•
•

•
•

Závěry:

Národní knihovna ČR

fondy – jejich budování, skladba
(KONSPEKT???)
vytipovat problémové okruhy, které jsou
společné jednotlivým borům bez ohledu
na institucionální příslušnost (typ
knihovny, knihovní síť)
metodické „kuchařky“
využít mediálního partnera NK ČR
„Učitelské noviny“ ke sběru informací o
školních knihovnách

1. PO SKIP osloví MěstK s nabídkou aby
provozovala v rámci své regionální
funkce dynamicky budovanou databázi o
zdrojích, kontaktech, službách pražských
knihoven
2. V rámci Komise pro služby Národní
knihovny ČR vznikne tzv. „pražská
platforma“
3. PO SKIP – osloví odbornou veřejnost
s vytipováním konkrétních témat pro
spolupráci v rámci Prahy a uspořádá
k nim další workshopy

Pražská organizace SKIP

